ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/26/IFPAN/2019/VS
1. Zamawiający:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46,
przesyła zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1)
ustawy PZP na dostawę odczynników chemicznych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, zgodnie z opisem
stanowiącym treść Załącznika nr 1.
2) Zamawiający przez przykładowy poniższy zapis:

Nazwa
produktu

Czystość
produktu

Metanol

VLSI

Producent

Wielkość
opakowania
(litr)

Sztuk

Ilość
całkowita
zamawiana
(litr)

5

3

15

Cena
jednostkowa
brutto za
szt.

Wartość
za
całość
brutto

rozumie dostawę odczynnika chemicznego o żądanej nazwie i czystości w ilości 15 l w
opakowaniach nie większych niż 5 l.
3) Data ważności (przydatności do użycia) odczynników chemicznych musi wynosić co
najmniej 12 miesięcy od daty odbioru protokolarnego bez uwag danej dostawy.
4) Wszystkie wyżej wyspecyfikowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu
gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej.
5) Wraz z dostawą, do dostarczanych odczynników Wykonawca musi dołączyć karty
charakterystyk, o których mowa w art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/W (Dz. U. UE. L.06.396.1 ze zm.).
6) Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w
oficjalnym kanale sprzedaży.
7) Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy,
nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć
przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać
zabezpieczenie zastosowane przez producenta).
8) Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek
niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
9) We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub
pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z
zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w zapytaniu ofertowym.
Użyte w Załączniku nr 1 określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie
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przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane
rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych,
funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać.
10) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany
przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
11) Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Instytut Fizyki polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
4. Termin wykonania zamówienia: do 28 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Ocena – 100 %
6. Istotne postanowienia umowy stanową Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy
przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzpie@ifpan.edu.pl.
8. Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2019 o godzinie 10:00.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Violetta Szymańska, 22 116 35 35, w godz. 09:00
- 15:00, e-mail: szymanska@ifpan.edu.pl.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia
żądanych dokumentów.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
14. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2016 r., poz. 38).
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.,
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02668 Warszawa;



dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@ifpan.edu.pl



dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. c RODO w związku z art.
32 - 34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze
zm.) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077, ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury z zamówienia publicznego;



dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT na rzecz
Administratora danych w zakresie serwisowania i usuwania awarii systemów informatycznych;
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dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres archiwizacji
dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów
wewnętrznych Administratora;



podanie danych osobowych jest dobrowolne;



ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia
ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;



przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;



w odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

...................................................................................
miejscowość, data

....................................................................................
podpis pracownika realizującego zamówienie
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Załącznik nr 2

Istotne postanowienia umowy
Umowa nr VS/NZU/513/2019
zawarta dnia …………..2019 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową, pomiędzy:
Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02–668 Warszawa,
Al. Lotników 32/46, reprezentowanym przez: Dyrektora prof. dra hab. Romana Puźniaka, zwanym w
dalszej treści Zamawiającym
a
……………. z siedzibą w ……., pod adresem: ………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pr………………… pod numerem ………….., NIP …………., REGON
……………., reprezentowaną przez ……………………….., zwaną w dalszej treści Wykonawcą.
Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), stosownie do art. 4d ust. 1 pkt 1.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do
Umowy, który stanowi oferta Wykonawcy z dnia …………. 2019 r. z wyspecyfikowanym przedmiotem
zamówienia.
2. Strony ustaliły Wartość Przedmiotu umowy w kwocie brutto ………,… PLN (słownie: …………).
3. Wartość Przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem
podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów dokumentacji,
kosztów opakowania, oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem
kosztów transportu do miejsca dostawy.
4. Cena umowy uwzględnia wszystkie koszty i opłaty Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem
Przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza wskazanymi w
niniejszym paragrafie.
5. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a treścią oferty lub szczegółowych warunków
zakupu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, chyba, że treść oferty lub szczegółowych
warunków zakupu jest bardziej korzystna dla Zamawiającego.
6. Dostawa zostanie wykonana do siedziby Zamawiającego w terminie do 28 dni kalendarzowych
liczonych od dnia zawarcia umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz
pozwolenia do wykonania dostawy, o której mowa w § 1, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca w pełni odpowiada, za zgodność i terminowość wykonania dostawy.
3. Odbiór dostawy potwierdzony zostanie protokołem odbioru (załącznik nr 3) lub dokumentem
równoważnym z wyszczególnionymi wykonanymi czynnościami, podpisanym przez przedstawicieli
obu Stron.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w § 1
ust. 1 po realizacji całości zamówienia, na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto:
……………………………………….
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania, nakładu
pracy.
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4. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności,
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i
stosowanymi normami technicznymi.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad,
pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, jest pakowany w oryginalne bezzwrotne
opakowania producenta oraz, że posiada oznakowanie (certyfikat) CE oraz, że nie jest obciążony
prawami na rzecz osób trzecich.
3. Data ważności (przydatności do użycia) odczynników chemicznych musi wynosić co najmniej 12
miesięcy od daty odbioru protokolarnego bez uwag danej dostawy.
4. Wraz z dostawą, do dostarczanych odczynników Wykonawca musi dołączyć karty charakterystyk, o
których mowa w art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/W (Dz. U. UE. L.06.396.1 ze zm.).
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem umowy.
§5
Strony ustalają kary umowne za opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczeń wynikających z realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy w wysokości 0,1% ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

1.

2.

3.

4.

5.

§6
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczeń
z Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. Wezwanie Zamawiającego
może być dokonane drogą mailową na adres e-mail Wykonawcy wskazany do korespondencji, bez
stosowania elektronicznego podpisu.
Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1)
zajęcia majątku Wykonawcy;
2)
gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
3)
ogłoszenia likwidacji Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie przez
Zamawiającego od umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy lub innych okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy – w
wysokości 10% ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki odstąpienia lub dowiedzenia się
Zamawiającego o zaistnieniu takiej przesłanki. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.
Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1
Umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§7
1. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez
potrącenie lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od
wyboru Zamawiającego.
2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
1. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i drugi dla Wykonawcy.
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2. Adresy wskazane w treści Umowy wiążą Strony do czasu doręczenia stronie informacji o zmianie
adresu.
3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub
obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej
pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przed Sądem
właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Załącznik:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3

Protokół odbioru
Niniejszym potwierdza się zrealizowanie Umowy nr VS/NZU/513/2019 z ………………r.
Poniższe podpisy potwierdzają odbiór:
Nazwa produktu

Czystość produktu

Wielkość
opakowania
(litr)

Sztuk

Ilość całkowita
zamawiana
(litr)

VLSI

2,5

4

10

VLSI

2,5

3

7,5

VLSI

2,5

4

10

VLSI

2,5

1

2,5

VLSI
VLSI
VLSI

5
5
5

1
3
2

5
15
10

Woda amoniakalna 25-30 %
CAS: 1336-21-6
Kwas siarkowy 95-98 %
CAS: 7664-93-9
Kwas
fluorowodorowy
buforowany 50%
CAS:
12125-01-8/1341-49-7
Kwas azotowy 69,5% CAS:
7697-37-2
Izopropanol CAS: 67-63-0
Metanol CAS: 67-56-1
Aceton CAS: 67-64-1

Przedmiot zamówienia został dostarczony w stanie kompletnym i zdatnym do użytkowania.
Protokół odbioru sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego i
Wykonawcy.

Zamawiający
Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

………………………………………..
Pieczęć Zamawiającego

Wykonawca
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

…………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
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